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KS § 1 

Ändringar i ärendelistan 

Kommunstyrelsens beslut 

Ärendelistan ändras på följande sätt: 

- Ärendena protokollförs i den ordning som de behandlas på samman-
trädet. 

__________ 
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KS § 2    Dnr 19/2018 

Allmänna bestämmelser för brukande av 

Vara kommuns allmänna VA-anläggning 

Kommunstyrelsens förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta allmänna bestämmel-
ser för brukande av Vara kommuns allmänna VA-anläggning. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen antar bilagan till allmänna bestämmelser för brukande av 
Vara kommuns allmänna VA-anläggning. 

Separat bilaga: Bestämmelser VA För Vara kommuns allmänna  
VA-anläggningar 

__________ 

Sammanfattning av ärendet  

Va enheten har tagit fram ett reviderat förslag på Allmänna bestämmelser för 
brukande allmänna VA-anläggningen (ABVA) för Vara kommun. Frågan har 
aktualiserats från miljöenheten efter att gränsvärden för utsläpp till det kom-
munala avloppsnätet varit så höga att det påverkat processen negativt. Konse-
kvensen av höga värden ut från industrin in till reningsverken har gjort att 
kommunen inte kan klarar de gränsvärdarna som gäller i tillstånden.  

Beslutsunderlag 

- ABVA 2018, h-kort 2018.142 
- Bilaga till ABVA 18, h-kort 2018.142 
- Tjänsteskrivelse, h-kort 2018.108 
- Protokoll från tekniska utskottet 2018-01-22 § 2 

__________ 
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KS § 3   Dnr  

Information om fastighetsinvesteringar i Vara 

kommun 

Sammanfattning av ärendet  

Åke B Lindström, teknisk chef, informerar kommunstyrelsen om  
fastighetsinvesteringar samt underhåll i Vara kommun mellan perioden 2011-
2021. 

__________ 
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KS § 4   Dnr 165/2017 

Remiss om eventuell sammanslagning av 

samordningsförbunden i Skaraborg 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen lämnar nedanstående yttrande: 

1. Vara kommun förordar att samordningsförbunden ska gå samman till 
ett samordningsförbund. 

2. Vara kommun förordar att Skövde på blir säteskommun för ett nytt 
samordningsförbund.  

3. Vara kommun förordar att samordningsförbundets styrelse ska bestå 
av tre ordinarie ledamöter och elva ersättare från kommunerna. (alter-
nativ 2) 

__________ 

Sammanfattning av ärendet  

En remiss har den 15 november inkommit till Vara kommun från samord-
ningsförbunden i Skaraborg. Med anledning av remissen ges Vara kommun 
möjlighet att yttra sig om en eventuell sammanslagning av de tre samordnings-
förbunden i Skaraborg och mer exakt uppmanas kommunen svar på tre frågor: 

1. Vilket av följande tre alternativ förordar ni att Samordningsförbundens 
arbete fortsatt ska vara organiserade utifrån? 
- Tre samordningsförbund 
- Två samordningsförbund 
- Ett samordningsförbund 

2. Viken säteskommun förordar ni om en sammanslagning blir av? 
3. Hur ska styrelsens sammansättning vara om en sammanslagning blir 

av? 

I remissen från samordningsförbunden uppmanas mottagarna av remissen att 
svara på tre stycken frågor. Beträffande den första frågan framstår förslaget 
med ett samordningsförbund som det mest lämpliga alternativet av flera skäl. 
Detta förslag förordas av utredaren och en majoritet av respondenterna anser 
att fördelarna överväger nackdelarna med ett samordningsförbund. Styrkorna 
med en sammanslagning är bland annat att geografiska hinder minimeras och 
att kostnader för administration minskas. Den andra frågan som rör sätet för 
ett samordningsförbund. I det fall framstår Skövde som ett lämpligt val då det 
är denna plats som lyfts fram bland respondenterna. Dock är det troligtvis en 
lämplig idé att styrelsen har sammanträde på olika orter i upptagningsområdet. 
Den tredje frågan rör förbundsstyrelsens storlek och av de tre alternativa som 
presenteras kan alternativ 2 anses som mest optimalt( 3 ordinarie ledamöter 
och 11 ersättare i styrelsen). Utredningen tror detta förslag skapar rimliga för-
utsättningar för ett effektivt styrelsearbete medan de andra alternativen är före-
nade med svagheter då styrelsen antingen blir väldigt stor eller väldigt liten. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott har delegation på att lämna yttranden på re-
misser enligt nuvarande delegationsordning. Samtidigt anger kommunstyrel-
sens reglemente att kommunstyrelsen har  en övergripande uppgift att ansvara 
för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Frågan om en even-
tuell sammanslagning samordningsförbunden i Skaraborg kan anses vara av 
övergripande vikt för kommunens utveckling och därav bör yttrandet lämnas 
av kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 

- Rapport- ”Skaraborgs samordningsförbund? Analys kring för- och 
nackdelar med sammanslagning av de tre samordningsförbunden i Ska-
raborg” h-kort 2017.2588 

- Remissutskick på rapporten ”Analys kring för- och nackdelar med sam-
manslagning av de tre Samordningsförbunden i Skaraborg” h-kort 
2017.2588 

- Tjänsteskrivelse- Remiss om eventuell sammanslagning av samord-
ningsförbund i Skaraborg h-kort 2018.214 

- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-01-24 § 11 

__________  
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KS § 5   Dnr 26/2018 

Lednings- och organisationspolicy för Vara 

kommun 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen återremitterar ärendet till förvaltningen för ny beredning.  

__________ 

Sammanfattning av ärendet  

Vara kommun, liksom övriga kommuner, har stora utmaningar framöver vad 
gäller ekonomiska utmaningar för välfärdens genomförande samt kompetens-
försörjning i de olika personalkategorierna. Precis som alla andra kommuner så 
ökar behovet av välfärdstjänster. Det är viktigt att medarbetare och chefer har 
rätt förutsättningar för att invånares och brukares behov av service och väl-
färdsservice ska kunna mötas. Därför har en ny policy för ledning och organi-
sation arbetats fram som omfattar fyra områden: 

1. Medarbetarskap 
2. Ledarskap 
3. Struktur för ledning och styrning 
4. Organisationsstruktur 

Den nya policyn kommer att implementeras med start under våren 2018.  För-
slaget till beslut innebär att kommunfullmäktige antar den nya policyn för led-
ning och organisation, för att börja gälla snarast möjligt.  

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse ”Lednings- och organisationspolicy för Vara kommun” från HR-
chef, 2018-01-19 

- Förslag ”Policy för ledning och organisation” från HR-chef 
- Protokoll från personalutskottet 2018-01-26 § 2 

Kommunstyrelsens behandling 

Erik Lindström (M) anser att förslaget till lednings- och organisationspolicyn 
bör omarbetas.  

Yrkanden 

Erik Lindström (M) yrkar att ärendet återremitteras till förvaltningen. 

Beslutsgång 

Ordförande Fredrik Nelander (S) frågar om ärendet ska återremitteras till för-
valtningen eller om ärendet ska beslutas idag och finner att kommunstyrelsen 
beslutar återremittera ärendet. 

__________ 
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KS § 6 

Information från Skaraborgs kommunalför-

bund 

Sammanfattning av ärendet 

Anna Cederqvist, kommundirektör, informerar att det har pågått en utvärde-
ring av kommunalförbundets verksamhet. Från utvärderingen har bland annat 
framkommit att kommunalförbundet bör ha ett större fokus på tillväxt- och ut-
vecklingsfrågor.  

Kommundirektörsgruppen ska återkomma med förslag på åtgärder till  
kommunalförbundets styrelse och fullmäktige. 

__________ 
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KS § 7 

Kommundirektören informerar 

Sammanfattning av ärendet 

Anna Cederqvist, kommundirektör, informerar om aktuella frågor från  
förvaltningsorganisationen  i Vara kommun.  

Det pågår bland annat ett arbete inom bildning- och socialförvaltningen med 
förvaltningsvisa dialoger som kopplat till ärendet med lednings- och organisat-
ionspolicy. Under år 2018 kommer det även vara fortsatt fokus på ledarut-
veckling och verksamhetsförändring.  

__________ 
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KS § 8    Dnr 124/2017 

Samverkansavtal med Tjejjouren Väst 

Kommunstyrelsens beslut 

Vara kommun undertecknar förslaget till samverkansavtal med Tjejjouren Väst.  

__________ 

Sammanfattning av ärendet  

Vara kommuns folkhälsoråd har på sitt sammanträde den 7 september § 27 fö-
reslagit att kommunstyrelsen ska underteckna ett samverkansavtal med Tjejjou-
ren Väst. Folkhälsorådet har även beslutat att lämna ett årligt bidrag till tjejjou-
ren om 10 000 kronor. Genom att underteckna samverkansöverenskommelsen 
ges Vara kommun möjlighet att bli stödkommun för tjejjourens arbete och 
folkhälsorådet anser även att tjejjouren bedriver ett viktigt arbete då man stöd-
jer unga personer som mår psykiskt dåligt.  

Ärendet har blivit remitterat till socialnämnden i Vara kommun. Socialnämn-
den har den 2017-11-22 § 115 yttrat att nämnden föreslår att kommunstyrelsen 
undertecknar samverkansavtalet med Tjejjouren. 

Mot bakgrund av att folkhälsorådet anser att föreningen bedriver ett bra arbete 
samt yttrandet från socialnämnden kan det anses som motiverat att kommun-
styrelsen undertecknar samverkansavtalet med Tjejjouren Väst. 

Beslutsunderlag 

- Förslag till samverkansavtal med Tjejjouren h-kort 2017.1886 
- Tjänsteskrivelse- Samverkansavtal med Tjejjouren h-kort 2017.2697 
- Protokoll från Folkhälsorådet 2017-09-07 § 24 
- Protokoll från Socialnämnden 2017-11-22 § 115 
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-12-06 § 198 

__________ 
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KS § 9 

Redovisning av delegationsbeslut 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av nedan förtecknade  
delegationsbeslut. 

__________ 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen har genom sin delegeringsordning, antagen av kommunsty-
relsen den 10 april 2015 § 63, överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordfö-
rande och tjänstemän. Samtliga beslut som fattats med stöd av delegering – 
även vidaredelegering – skall anmälas till kommunstyrelsen.  

Nedanstående beslut anmäls:  

Utskottens delegeringsbeslut (finns i utskottens protokoll) 

Sammanträde Utskott 

KSAU 2017-12-06 § 195-197 Kommunstyrelsens arbetsutskott 

KSAU 2018-01-24 § 3, 9, 12 Kommunstyrelsens arbetsutskott 

TU 2017-12-04 § 129-134 Tekniska utskottet 

TU 2018-01-22 § 1 Tekniska utskottet 

PU 2017-12-08 § 55 Personalutskottet  

Övriga delegeringsbeslut 

 

Punkt  

 

Diarienum-

mer 

Besluts-

datum 

Ärende och beslut Delegat 

 
  2. Ekonomiska ärenden  

2.4  2018.80 2017-12-31 Avskrivning av fordringar, max  
belopp 20 000 kr per faktura-  

Bokföringsmässig avskrivning på  
totalt 3120,93 kr personalutskottets 
verksamhet 

Camilla Verngren 
Ekonomichef 

2.4 2018.82 2017-12-31 Avskrivning av fordringar, max  
belopp 20 000 kr per faktura- 

Bokföringsmässig avskrivning på  
totalt 55 023 kr bildningsnämndens 
verksamhet  

Camilla Verngren 
Ekonomichef 
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2.4 2018.81 2017-12-31 Avskrivning av fordringar, max  
belopp 20 000 kr per faktura- 

Bokföringsmässig avskrivning på  
totalt 9563 kr socialnämndens 
verksamhet 

Camilla Verngren 
Ekonomichef 

2.4  2017.2845 2017-12-18 Avskrivning av fordringar, max  
belopp 20 000 kr per faktura- 

Bokföringsmässig avskrivning på  
totalt 19 385 kr VA-avgifter 

Camilla Verngren 
Ekonomichef 

2.4  2018.67 2017-12-20 Avskrivning av fordringar, max  
belopp 20 000 kr per faktura- 

Bokföringsmässig avskrivning på  
totalt 15 752 kr Hyror 

Camilla Verngren 
Ekonomichef 

2.8 2017.2674 2017-12-01 Utdelning av donationsstiftelser-  
Utdelning från stiftelser 2017 totalt 
303 000 kr 

Emelia Larsson 
Kanslichef 

   
3. Personalärenden 

 

3.5 Pärm  
delegationslista 

 Beslut om löneplacering RE-chef nr. 
1-3 

Nina Persson 
HR-chef 

3.5 Pärm  
delegationslista 

 Beslut om löneplacering – övriga nr. 
4-169 

Nina Persson 
HR-chef 

3.7.1  2018.68 2017-03-22 Arbetsmiljöansvar- Delegering av  
ansvaret för att utföra uppgifterna 
inom arbetsmiljöområdet från  
Anna Cederqvist, kommundirektör, 
till Maria Joelsson,  
kommunikationschef, 

Anna Cederqvist 
Kommundirektör 

   
4. Överklagande till domstol 

 

4.2 2018.230 2018-01-26 Ombud alt. Befullmäktigande av om-
bud att föra kommunens talan inför 
domstol och andra myndigheter samt 
vid förrättningar av skilda slag 

Generell rättegångsfullmakt-  
Kommundirektör Anna Cederqvist 
befullmäktigar kommunjurist 
Christoffer Jensen att föra kommu-
nens tala inför domstolar mm. 

Anna Cederqvist  
Kommundirektör 
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7. Planärenden 

 

7.2 2017.2473 2017-11-27 Sakägaryttrande-  Ansökan om  
bygglov för nybyggnad av platta på 
mark för kylmedelskylare Fastighet: 
VARA 25:1 

Fredrik Nelander 
Kommunstyrelsens 
ordförande 
 
Anna Cederqvist  
Kommundirektör 

7.2 2017.2747 2017-12-18 Sakägaryttrande- Ansökan om  
bygglov för nybyggnad av silos  
Fastighet: LAGERHUSET 6 

Fredrik Nelander 
Kommunstyrelsens 
ordförande 
 
Anna Cederqvist  
Kommundirektör 

   
8. Yttranden 

 

8.8 2017.2772 2017-12-13 Yttrande av likartad typ 8.1-8.7 
Yttrande över ansökan om kameraö-
vervakning till Länsstyrelsen.  
Ansökan från Ragn-Sells AB 

Anna Cederqvist 
Kommundirektör 

   
9. Teknisk verksamhet 

 

9.2.2 2018.36 Oktober-
december- 
2017 

Upplåtelse av allmän platsmark mm. 
till annat än trafik 

Stellan Gedell 
Gatuingenjör 

   
10. Trafikfrågor 

 

10.2 2018.36 Oktober-
december- 
2017 

Tillfälliga lokala (trafik-) föreskrifter Stellan Gedell 
Gatuingenjör 

10.5 2018.36 Oktober-
december- 
2017 

Transporttillstånd för bred last Stellan Gedell 
Gatuingenjör 

 

__________  
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KS § 10 

Anmälningsärenden 
 

Följande anmälningsärenden meddelas till kommunstyrelsen och läggs därefter 
till handlingarna:  

Sammanträde Ärenderubrik 

KSAU 2017-12-06  § 199 Sprinten- information 

KSAU §  200 Anmälningsärenden 

KSAU §  201 Kurser och konferenser 

KSAU §  202 Diskussionsarbetsutskott 

KSAU §  203 Övriga frågor 

KSAU 2018-01-24 § 1 Ändringar i ärendelistan 

KSAU § 13 Sprinten-Information 

KSAU § 14 Anmälningsärenden 

KSAU § 15 Kurser och konferenser 

KSAU § 16 Information om Årets Arkiv 

KSAU § 17 Diskussionsarbetsutskott 

KSAU § 18 Övriga frågor 

TU 2017-12-04 § 128 Återrapportering av genomförda asfalteringar under 
2017 

TU § 129 Samrådredogörelse avfallsplan för Vara kommun 

TU § 135 Informationsärenden 

TU § 136 Anmälningsärenden 

TU § 137 Övriga frågor 

TU 2018-01-22 § 3 Byte av tid på sammanträdet den 8 mars 2018 

TU  § 4 Byte av sammanträdesdag från 11 juni till 18 juni 2018 

TU § 5 Informationsärenden 

TU § 6 Anmälningsärenden 

TU § 7 Kurser och konferenser  

TU § 8  Övriga frågor 

PU 2017-12-08 § 53 Ändringar i ärendelistan 

PU § 54 Rapportering av feriearbete 2017 
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PU § 56 Rapportering av projekt gällande förändring av sche-
maläggning inom socialförvaltningen 

PU § 57 Information från förvaltningen 

PU 2018-01-26 PU § 1 Ändringar i ärendelistan 

PU § 3 Rapportering av projekt gällande förändring i sche-
maläggning inom socialförvaltningen 

PU § 4 Information från förvaltningen 

PU § 5 Sammanställning avslutningsblanketter 

_________ 
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KS § 11   Dnr 166/2017 

Riktlinjer för kriskommunikation vid extraor-

dinär händelse 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunstyrelsens föreslår kommunfullmäktige att anta riktlinjerna för kris-
kommunikation vid extraordinär händelse. 

Sammanfattning av ärendet  

Kommunen har en ”Ledningsplan vid extraordinär händelse” som är antagen 
av kommunfullmäktige. Med en extraordinär händelse avses händelser som av-
viker från det normala. Riktlinjen för kriskommunikation vid extraordinär hän-
delse har tagits fram utifrån ledningsplanen för att tydliggöra hur kommunen 
ska arbeta med kommunikation om något extraordinärt inträffar.  

Riktlinjerna beskriver målen med kommunikationen som innebär att kommu-

nikationen ska bidra till att risken för och konsekvenserna av allvarliga stör-

ningar och olyckor minskar, den ska bidra till att trygga människors hälsa och 

personliga säkerhet samt hindra eller begränsa skador på egendom och miljö. 

Riktlinjerna beskriver även kommunikationsansvaret i organisationen. 

Under normalförhållande äger och ansvarar varje förvaltning för sin kommuni-

kation, både internt och externt. Vid en extraordinär händelse tar krislednings-

funktionen över kommunikationsansvaret  

Beslutsunderlag 

- Riktlinjer Kriskommunikation vid extraordinär händelse h-kort 
2017.2693 

- Tjänsteskrivelse- Riktlinjer för kriskommunikation vid extraordinär 
händelse h-kort 2017.2693 

- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-12-06 § 194 

__________ 
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KS § 12                                           Dnr 5/2018 

Inriktningsbeslut budget 2019, plan 2020-

2022 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar om ett inriktningsbeslut när det gäller drift- och in-
vesteringsramar för 2019 och plan 2020-2022. Styrelsen ger nämnderna att ut-
arbeta förslag till budget för 2019 och plan 2020-2022 utifrån gällande politiskt 
fattade mål.  

Kommunstyrelsen beslutar att det centrala anslaget för lönekostnadsökningar 
ökar med 3,0 % för 2019-2022.  

Kommunstyrelsen beslutar att inflationskompensation utgår till nämnderna 
med 2 % för övriga kostnader för 2019-2022.  

Kommunstyrelsen beslutar att digitaliseringskravet om 8 miljoner kronor 2019 
fördelas genom ett minskat anslag för förvaltningen för utveckling och service 
om 4 miljoner kronor samt 4 miljoner kronor från budgeterat resultat. 

Kommunstyrelsen beslutar att öka socialförvaltningens och bildningsförvalt-
ningens driftsram år 2019 och framåt med 2 miljoner kronor vardera. 

Kommunstyrelsen beslutar att 3 miljoner kronor omfördelas från posten 
Centralt anslag för eventuella kostnader sociala, till socialförvaltningens drifts-
ram år 2019 och framåt. 

Reservation 

Moderaterna reserverar sig mot beslutet. 

__________ 

Sammanfattning av ärendet 

I inriktningsbeslutet för budget 2019 och plan 2020-2022 antar kommunstyrel-
sen förutsättningar för nämnderna för att utarbeta budgetförslag till budgetbe-
redningen. Utgångspunkten är de politiska målen för nämnderna och tidigare 
beslutad plan som sedan kompletteras med beräkningstekniska justeringar. 

Inriktningsbeslutet är den första delen i styrprocessen, där kommunstyrelsen 
antar planeringsförutsättningar för nämnderna och som är utgångspunkten för 
nämnderna i arbetet med att ta fram ett budgetförslag till budgetberedningen. 
Inriktningsbeslutet utgår från tidigare beslutad plan och omfattar de politiska 
målen för nämnderna och  beräkningstekniska justeringar. 

Efter det att nämndernas budgetförslag beretts av budgetberedningen lämnar 
kommunstyrelsen ett förslag till kommunfullmäktige om budget för 2019 och 
plan 2020-2022. Kommunfullmäktige beslutar om nämndernas drifts- och in-
vesteringsbudget på ramnivå i juni månad.  
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I november görs en uppdatering av skatte- och pensionsprognoser, och skatte-
satsen fastställs då i kommunfullmäktige. Nämndernas ramar behandlas enbart 
i juni i kommunfullmäktige.  

Sedan budgeten för 2018 och plan för 2019-2021 antogs i kommunfullmäktige 
2017-11-27 har bl.a. en ny skatteprognos och ny pensionsprognos kommit.  

 

Kommunens resultat 2018 2019 2020 2021 2022 

Resultat KF 2017-11-27, mkr 10,7 7,9 9,1 3,8  

Minskad låneram med 134 mkr  +2,0 +2,1 +2,1  

Ny skatteprognos, mkr  +0,9 +1,9 +5,8  

Ny pensionsprognos, mkr  +0,5 0,0 +0,3  

Ny pensionsprognos, finansiella 
poster, mkr 

 +1,7 +0,3 +1,3  

Ny pensionsprognos förtroende-
valda, mkr 

 +2,8 0,0 0,0  

Justering tekniskas ram  -2,1 -3,3 -4,8  

Justering  -0,1 0,0 +0,3  

Nytt resultat, mkr 10,7 13,6 9,9 8,3 3,3 
      

Resultatmål 2% av skatteintäkter 
och generella statsbidrag 

1,2 1,5 1,0 0,8 0,3 

 

Budgeten bygger på att det centrala anslaget för lönekostnadsökningar ökar 
med 3,0 % för 2019-2022. Inflationskompensation utgår till nämnderna med 
2 % för övriga kostnader.  

 
Drifts- och investeringsramar 
Drifts- och investeringsramar för nämnderna 2018-2021 antogs av kommun-
fullmäktige 2017-11-27. Här en uppdatering även för 2022. 

Nämndernas driftsramar för 2019-2022 

(tkr) 2019 2020 2021 2022 

Vara kommuns revisorer 966 991 1 017 1 043 

Räddningsnämnden 10 767 11 165 11 578 11 810 

Kommunstyrelsen 151 765 175 322 199 966 225 641 

- varav för. utv. och service 93 782 95 351 96 950 98 575 

- varav central lönepott 37 400 58 860 80 860 103 860 
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- teknisk förvaltning 20 583 21 111 22 156 23 206 

Miljö- och byggnadsnämnden 3 413 3 352 3 290 3 227 

Bildningsnämnden 397 899 402 689 406 630 410 015 

Socialnämnden 349 311 352 035 354 137 355 295 

Digitaliseringseffekt -8 000 -16 000 -24 000 -24 000 

Summa: 906 120 929 556 952 619 983 031 

 

Nämndernas investeringsramar för 2019-2022 

(tkr) 2019 2020 2021 2022 

Kommunstyrelsen 75 700 128 500 132 700 119 700 

- varav för. utv. och service 7 200 7 200 7 200 7 200 

- varav tekniskt utskott 68 500 121 300 125 500 112 500 

Miljö- och byggnadsnämnden 50 50 50 50 

Bildningsnämnden 5 800 5 800 5 800 5 800 

Socialnämnden 1 150 1 150 1 150 1 150 

Summa: 82 700 135 500 139 700 126 700 

 

Beslutsunderlag 

- Inriktningsbeslut budget 2019, plan 2020-2022 h-kort 2018.201 
- Statistikpaket h-kort 2018.201 
- Tjänsteskrivelse Inriktningsbeslut budget 2019, plan 2020-2022 h-kort 

2018.201 
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-01-24 § 2 

Kommunstyrelsens behandling 

Yrkanden  

Gabriela Bosnjakovic (M) lämnar följande ändringsyrkande: 

- Minska Kommunstyrelsens ram år 2019 med 6 miljoner kronor. 
- Minska Kommunens resultat med 2 miljoner kronor år 2019. 

Digitaliseringseffekten år 2019 blir noll kronor och nytt totalresultat 11,6  
miljoner kronor.   

Beslutsgång 

Ordförande Fredrik Nelander (S) frågar kommunstyrelsen och finner att kom-
munstyrelsen beslutar enligt punkten 1, 2 och 3 i arbetsutskottets förslag till be-
slut. 
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Ordförande Fredrik Nelander ställer punkten 4, 5 och 6 i arbetsutskottets  
förslag till beslut mot Gabriela Bosnjakovic (M) ändringsyrkande och finner att 
kommunstyrelsens beslutar enligt arbetsutskottets förslag till beslut. 

__________ 
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KS § 13   Dnr 60/2017 

Antagandebeslut detaljplan Kyrkan 1 m.fl.  

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen hemställer hos kommunfullmäktige att anta detaljplanen 
upprättad av tillväxt- och utvecklingsavdelningen i april 2017, reviderad i okto-
ber 2017 och kompletterad/justerad i januari 2018. 

__________ 

Sammanfattning av ärendet  

Rubricerad detaljplan, upprättad i april 2017, har i enlighet med beslut i KSAU, 
varit föremål för samråd mellan 17 maj och 14 juni 2017 och samrådsmöte har 
hållits samt därefter ställts ut för granskning 26 oktober till 16 november 2017. 

Planförslaget handläggs med ett utökat förfarande.   

I samband med utvecklandet av Vara pastorats kyrkoverksamhet i Vara tätort 
erfordras en ny detaljplan för att göra det möjligt att med en ny byggnad för 
församlingshem mm, kallad Kyrkans hus, sammankoppla all denna verksamhet 
med det befintliga kyrkorummet. I samband med detta avses behovet av till-
gänglighet, önskvärda passager för gång- och cykel samt särskilda åtgärder med 
anledning av närheten till järnvägsområdet säkerställas. 

Planområdet är inte särskilt utpekat i översiktsplan (ÖP2012). 

Detaljplanen bedöms vara av strategisk betydelse samt ha ett stort allmänt in-
tresse och hanteras genom ett utökat planförfarande.   

För att ett antagande av planen ska anses vara lämplig har kommunen ställt sär-
skilda villkor:  

- beaktning till närheten till järnvägen (led för farligt gods) och en riskut-
redning har gjorts, 

- beaktning till den känsliga kyrkomiljön vad gäller kulturvärde, och där-
för har en kulturhistorisk förstudie utförts, 

- allmänhetens möjlighet till gång- och cykelförbindelse är viktig att lösa 
på ett annat sätt vid borttagande av befintlig g/c-väg. Parallellt med 
planarbetets antagandeskede ska därför kostnadsfördelning klargöras 
vid tecknande av genomförande avtal, där kyrkan står för kostnaderna 
att projektera och utforma vägen med en viss kravlista från kommunen 
vad gäller utformning.  

Planförslaget möjliggör för centrumändamål- kyrka, församlingshem, samlings-
lokal och kontor. Byggrätten är styrd vad gäller skydds-, varsamhets- och kul-
turvärden, sikt mot Bengtssonska magasinet, att träd inte får fällas i kyrkomil-
jön, samt byggnadernas placering är begränsad med stor andel prickad mark. 
Gång- och cykelväg föreslås flyttas till befintlig gångväg och breddas in mot 
kyrkans tomt. Parkering föreslås i den norra delen av området.  
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Under granskningen inkom 8 yttranden varav 3 utan särskild erinran. Efter 
granskning har vissa ändringar gjorts i plankarta och planbeskrivning. Dessa 
ändringar finns sammanfattade i tillhörande granskningsutlåtande.  

Beslutsunderlag 

- Plankarta h-kort 2018.203 
- Planbeskrivning h-kort 2018.203 
- Illustrationskarta h-kort 2018.203 
- Riskutredning h-kort 2018.203 
- Kulturhistorisk förstudie h-kort 2018.203  
- Samrådsredogörelse h-kort 2018.203 
- Granskningsutlåtande h-kort 2018.203 
- Geoteknisk undersökning h-kort 2018.203  
- Beräkning av tågbuller h-kort 2018.203 
- Tjänsteskrivelse- Antagande av detaljplan Kyrkan 1 m.fl. h-kort 

2018.203 
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-01-24 § 4 

__________  
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KS § 14   Dnr 22/2018 

Jordgubbens dag 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att: 

1. Anta förvaltningens förslag beträffande Jordgubbens dags inriktning 
och form.   

2. Ge förvaltningen i uppdrag att i budgetprocessen flytta arrangemangets 
budgetpost på 830 000 kronor från Kommunstyrelsens till Bildnings-
nämnden i syfte att samla kommunens evenemang/arrangemang till 
kulturenheten. 

__________ 

Sammanfattning av ärendet  

Förvaltningen uppdrogs under hösten 2017 att se över inriktning och 

form beträffande evenemanget Jordgubbens dag. Detta för att på 

bästa sätt kunna skapa förutsättningar för evenemanget att fortsätta 

att utvecklas utifrån kommunens vision och övergripande mål. 

 

Uppdraget har utförts i enlighet med Vara kommuns projektmodell 

och utmynnat i ett förslag om form och inriktning för Jordgubbens 

dag samt ett förslag om att flytta arrangemangets budgetpost på 

830 000 kronor från kommunstyrelsen till bildningsnämnden.  

 

Evenemanget Jordgubbens dag har arrangerats i över trettio år och är 

idag ett välbesökt evenemang strakt förknippat med Vara som plats.  

I samverkan mellan kommun, föreningsliv, näring och frivilliga har 

Jordgubbens dag fortsatt att växa utan att tappa grundidén om att nå-

got kan skapas för invånarna av invånarna på ett sätt som också ökar 

antalet besökare utifrån. Kommunen har hela tiden varit huvud-

man/avsändare/ägare, även om arrangörskonstellationerna varierat 

något över tid. En genomgående och viktig röd tråd har varit ett eve-

nemang som planerats, genomförts och följts upp i samverkan mel-

lan föreningsliv, näringsliv och kommun. På trettio år händer dock en 

hel del både lokalt och i omvärlden, varför förvaltningen under hös-

ten 2017 uppdrogs att se över evenemangets form och inriktning. 

Detta för att på bästa sätt kunna skapa förutsättningar för Jordgub-

bens dag att fortsätta att utvecklas utifrån kommunens vision och 

övergripande mål.  

 
Evenemangsbudgeten för Jordgubbens dag har fram till nu legat under kom-

munstyrelsen - förvaltningen för utveckling och service - tillväxt- och utveckl-

ingsavdelningen. Föreliggande förslag till beslut är att samla alla evenemang 
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som kommunen är huvudman för under kulturenheten som ligger under bild-

ningsnämnden. Detta för att bäst ta till vara på kompetens inom olika områ-

den. Den interna kommunala projektgruppen kommer dock alltjämt att arbeta 

förvaltningsöverskridande då Jordgubbens dag är ett evenemang som involve-

rar flera delar i den kommunala förvaltningen.  

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse Jordgubbens dag h-kort 2018.207 
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-01-24 § 6 

__________ 
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KS §  15   Dnr 46/2015 

Förtydligande beträffande motion angående 

utredande av ”gamla” detaljplaner 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar: 

Att kommunen arbetar med att detaljplaner upprättas och prövas när  
behov och efterfrågan finns från företag, privatpersoner,  
kommunstyrelse, miljö- och byggnadsnämnd med flera. Detta sker via 
planuppdrag eller planbesked.  

Reservation 

Moderaterna reserverar sig mot beslutet. 

__________ 

Sammanfattning av ärendet  

En detaljplan är ett juridiskt verktyg för kommuner att reglera hur mark och 
vatten ska användas samt hur byggnader kan utformas. Genom en detaljplan 
kan kommunen pröva ett områdes lämplighet för bland annat bebyggelse. Det 
gäller till exempel både när det ska byggas nytt och när bebyggelse ska föränd-
ras eller bevaras. Det innebär att detaljplaneringen är ett viktigt styrmedel för 
kommunens utveckling, eftersom kommunen genom den kan göra beslutade 
visioner och mål till verklighet i samhällsplaneringen. Genom detaljplaner kan 
kommunen ta ställning till allmänna och enskilda intressen. 

Vara kommun upprättar och prövar befintliga detaljplaner efter efterfrågan 
från kund (privatpersoner, företag, politik/förvaltning). Detta via planuppdrag 
eller ansökan om planbesked. Arbetet med att ”modernisera” planer på ett an-
nat sätt än det som görs idag skulle belasta skattekollektivet både på kort och 
på lång sikt. då kommunen behöver lägga resurser på att uppdatera planer utan 
att veta varken om eller när om det kommer att nyttjas.   

I landet och även i grannkommunerna till Vara är digitalisering av detaljplaner 
en omtalad och högaktuell fråga. Det finns några kommuner som aktivt arbetat 
med att digitalisera planer, och andra som är på gång att inleda ett sådant ar-
bete.  

Nyttan av att prioritera resurser för att hänga med inom digitaliseringen i lan-
det kan anses vara av större nytta än att ägna omfattande resurser på att mo-
dernisera planer där osäkerheten är stor både vad ”modernisering” innebär och 
hur länge den verkar. En digitalisering innebär en samhällsservice som kan 
gynna dialogen med invånare och invånarnas möjlighet att leta rätt på inform-
ation. Även genom digitalisering av detaljplaner kommer de äldre stadsplanerna 
ses över för att tolka dem till dagens regelverk.  
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Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse- Förtydligande beträffande motion angående utre-
dande av ”gamla” detaljplaner h-kort 2018.205 

- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-01-24 § 5 

Kommunstyrelsens behandling 

Yrkanden  

Elof Jonsson (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. 

Lars Gezelius (M) yrkar bifall till förvaltningens ursprungliga förslag till beslut: 

- Kommunfullmäktige beslutar att förvaltningen fortsätter arbeta i mot-
ionens anda, det vill säga genom att detaljplaner i Vara kommun upp-
rättas och prövas (moderniseras) efter efterfrågan från kund (privatper-
soner, företag, politik/förvaltning). Detta via planuppdrag eller ansö-
kan om planbesked. 

Beslutsgång 

Ordförande Fredrik Nelander (S) ställer arbetsutskottets förslag till beslut mot 
Lars Gezelius (M) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt  
arbetsutskottets förslag till beslut. 

__________  
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KS § 16   Dnr 134/2017 

Yttrande beträffande Motion om ett hållbart 

och förstärkt näringsliv 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses  
besvarad. 

Motionen är därmed färdigbehandlad.  

Reservation 

Moderaterna reserverar sig mot beslutet. 

__________ 

Sammanfattning av ärendet  

Enligt motion KF § 94 Dnr 134/2017 ”Motion om ett hållbart och förstärkt 
näringslivsarbete” förslår motionären kommunfullmäktige att besluta att: 

 Förvaltningen får i uppdrag att ta fram en tydlig aktivitetsplan med åt-
gärder och mål på hur kommunen ska arbeta för att förbättra närings-
livsklimatet i Vara. 

 Förvaltningen får i uppdrag att skapa ett företagsråd där politiker, tjäns-
temän och företagare ingår för att skapa en bättre dialog och förståelse 
mellan kommun och näringsliv.  

Då förvaltningen redan idag arbetar utifrån satta politiska mål i dialog med nä-
ringslivet via Näringslivskommittén på ett sätt som överensstämmer med mot-
ionens andemening föreslås kommunfullmäktige att anses förslaget om att 
skapa ett företagsråd som besvarad. För att öka den politiska representationen 
och involveringen i det strategiska näringslivsarbetet skulle ett alternativ till ett 
företagsråd vara att utreda om nuvarande Näringslivskommitté skulle kunna 
omvandlas till ett näringslivsråd. Dock bör den frågan behandlas som ett eget 
ärende.  Vidare har även kommunstyrelsens arbetsutskott den 18 oktober 2017 
§ 174 gett kommundirektören i uppdrag att  utreda om kommunens Arbets-
marknadsråd kan ombildas till ett Näringslivsråd. 

Beträffande förslaget om att ta fram en tydlig aktivitetsplan med åtgärder och 
mål för att förbättra företagsklimatet så arbetar förvaltningen utifrån satta  poli-
tiska mål för ett gott företagsklimat redan idag. Målformuleringar avseende fö-
retagsklimatet finns i kommunens strategiska plan som följs upp i kommunens 
måluppföljningsarbete. Aktiviteter och åtgärder sker löpande som en naturlig 
del i förvaltningens arbete i dialog med Näringslivskommittén.  

Beslutsunderlag 

- Motion om ett hållbart och förstärkt näringslivsarbete h-kort 2017.2079 
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- Tjänsteskrivelse-Yttrande beträffande motion om ett hållbart närings-
livsarbete h-kort 2018.208 

- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-01-24 § 7 

Kommunstyrelsens behandling 

Yrkanden 

Gabriela Bosnjakovic (M) yrkar bifalla till motionen  

Beslutsgång 

Ordförande Fredrik Nelander (S) ställer Gabriela Bosnjakovic (M)  
bifallsyrkande mot arbetsutskottets förslag till beslut och finner att  
kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag till beslut. 

__________  
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KS § 17   Dnr 31/2017 

Riktlinjer för markanvisningar och  

exploateringsavtal i Vara kommun 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar riktlinjer för  
markanvisningar och exploateringsavtal i Vara kommun. 

__________ 

Sammanfattning av ärendet  

Vid årsskiftet 2015 fastställdes genom införandet av Lag (2014:899) om riktlinjer 
för kommunala markanvisningar och genom införandet av de så kallade exploatör-
sparagraferna i Plan- och bygglag (PBL 2010:900) 6 kap. 39-42 §§ att kommuner 
som arbetar med markanvisningar och exploateringsavtal ska anta riktlinjer 
som förtydligar kommunens avsikter i de situationer som sådana avtal ska in-
gås.De föreslagna riktlinjerna avses tillgodose lagkravet och förbättra extern 
kommunikation inför exploateringsprojekt. 

Avsikten med lagkravet är att säkerställa att det finns dokument hos alla kom-
muner som förtydligar för exploatörer vad de kan förvänta sig av kommunen i 
ett exploateringsprojekt. Lagkravet ska även säkerställa att alla exploatörer be-
handlas lika av kommunen. Exploatörer upplever det som svårt att veta hur en 
kommun kommer agera då det finns stora variationer mellan olika kommuner. 
Boverkets uppföljande enkätundersökning har visat att kommuner som infört 
riktlinjerna ofta anser att de är av nytta även internt för verksamheten. 

Riktlinjerna är inte bindande och har inte någon avgörande verkan för kommu-
nens verksamhet. De fungerar endast som ett sammanfattande informations-
dokument för kommunens rutiner och huvudsakliga ambitioner vid exploate-
ringsprojekt. Det är de markanvisningar och exploateringsavtal som riktlinjerna 
beskriver som har bindande verkan. Riktlinjerna kan jämföras med en avsikts-
förklaring, de anger hur kommunen avser agera vid tecknandet av genomföran-
deavtal i samband med detaljplan. I vilken utsträckning som avsikterna kan ef-
terlevas anpassas efter situationen, men det är naturligtvis lämpligt att så långt 
det är möjligt agera utefter riktlinjerna. Därför har riktlinjerna utformats på ett 
sätt som ger kommunen ett visst utrymme att agera utefter specifika behov för 
enskilda exploateringsprojekt. 

Beslutsunderlag 

- Riktlinjer för markanvisningar och exploateringsavtal i Vara kommun 
h-kort 2018.210 

- Tjänsteskrivelse- Riktlinjer för markanvisningar och exploateringsavtal i 
Vara kommun h-kort 2018.210 

- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-01-24 § 8 

_________  
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KS § 18   Dnr 167/2017 

Byggnation av bostäder i Brinkeskogen  

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. Ställa sig positiv till Vara Bostäders planerade byggnation på fastigheten 
Vara 29:1 (Brinkeskogen). 

2. Ge kommunstyrelsen i uppdrag att tillse att Vara Bostäders långsiktiga  
finansiella ställning ses över. 

Deltar inte i beslutet  

Lars Gezelius (M) och Heidi Hansen (S) deltar inte i beslutet. 

__________ 

Sammanfattning av ärendet  

Vara Bostäder AB har efterfrågat kommunfullmäktiges ställningstagande om 
byggnation av lägenheter på fastigheten Vara 29:1 (Brinkeskogen). Bedöm-
ningen är att investeringen är nödvändig för att nå kommunens mål enligt de 
av kommunfullmäktige antagna riktlinjer för bostadsförsörjning (2016-11-28 § 
88). Byggnationen ligger även i linje med det ägardirektiv kommunfullmäktige 
utfärdade 2016-05-30 § 38 om att bolaget ska skapa en ökad beredskap avse-
ende bostadsförsörjningen för att möta framtida bostadsefterfrågan samt att 
verka för ökad integration och mångfald i ett bostadsperspektiv. 

Investeringens inverkan på bolagets framtida ekonomi bör utredas vidare. 

Investeringen beräknas preliminärt uppgå till ca 100 miljoner kronor och till-
gången kommer att utgöra en stor del av bolagets framtida balansräkning. 
Konsekvenserna av investeringens inverkan på bolagets ekonomi och bolagets 
möjligheter att möta framtida investeringsbehov bör därför utredas vidare.     

Beslutsunderlag 

- Protokoll från Vara Bostäder AB 2017-11-01 § 52 
- Utfärdat ägardirektiv 2016-05-30 § 38 
- Riktlinjer för bostadsförsörjning i Vara kommun 2016-11-28 § 88 
- Tjänsteskrivelse- Byggnation av bostäder i Brinkeskogen h-kort 

2018.213 
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-01-24 § 10 

__________  
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KS § 19 

Övriga frågor 

Debitering av bygglovshandläggning 

Erik Lindström (M) har en fråga om hur mycket Vara kommun debiterar  
Essunga kommun för bygglovshandläggning? Det är problematiskt om den de-
biterade kostnaden är lägre än vad en kommunmedborgare får betala. 

Anna Cederqvist, kommundirektör, tar med sig frågan om återkommer med ett 
svar. 

Utvärdering av styrprocessen 

Gabriela Bosnjakovic (M) frågar när utvärderingen av styrprocessen för 2017 
kommer presenteras? Kommunstyrelsen beslöt den 8 februari 2017 att  
styrprocessen skulle utvärderas efter ett år för att se hur lyckad den har varit.  

Anna Cederqvist, kommundirektör, tar med sig frågan. 

Dialogdagen 

Peter Björk (SD) informerar att han inte hade möjlighet att delta på dialogen 
för 2018. Hans ersättare i kommunstyrelsen fick dock inte närvara istället för 
honom. 

Fredrik Nelander (S) anser att det är olyckligt att Peter Björks ersättare inte fick 
delta på dialogdagen. Tanken med dagen var att även ersättare skulle få när-
vara. 

Ärendehanteringssystem  

Carl-Uno Olsson (S) önskar att kommunstyrelsen ska få information om  
arbetet med att införskaffa ett nytt ärendehanteringssystem för Vara kommun. 

Avvikelserapporter för Projektet Sprinten 

Lars Gezelius (M) har en fråga om avvikelserapporterna för Projektet  
Sprinten. På kommunfullmäktiges sammanträde i december informerade  
Fredrik Nelander att en sammanställning över kostnader för projektet skulle 
tas fram och att sammanställningen skulle presenteras för fullmäktige. 

Fredrik Nelander (S) informerar att avsikten är att ärendet ska behandlas i 
kommunfullmäktige.    

Förlängning av köpeavtal med Slättensbostäder 

Peter Björk (SD) frågar vad som har hänt i ärendet om förläggning av  
köpeavtal med slättensbostäder? Ärendet behandlades av kommunstyrelsen i 
november 2017.  

Elof Jonsson (C) informerar att den aktuella tomten har gått tillbaka till kom-
mun och sedan sålts på nytt. 
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Ny Sporthall vid Alléskolan 

Peter Björk (SD) frågar om kommunen har någon vetskap om innebandyklub-
ben sökt några bidrag för att bygga den nya sporthallen? 

Fredrik Nelander (S) informerar att det har inkommit ett överklagande mot 
kommunfullmäktiges beslut och att detta kan påverka hur arbetet fortskrider.  

Ridsportklubben 

Peter Björk (SD) frågar hur det gått för ridsportklubben med anledning av de-
ras ekonomiska situation. 

Carl-Uno Olsson (S) informerar att bildningsnämnden har föreslagit att klub-
ben kan få köpa mark av Vara kommun. 

Sammanträdesdagar  

Peter Björk (SD) informerar att enligt den nya kommunallagen ska  
kommunstyrelsens sammanträdesdagar finnas tillgängliga på kommunens hem-
sida. Dock har han märkt att kommunens hemsida inte har varit uppdaterad 
med de nya sammanträdesdagarna. 

_________ 


